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Svět v pohybu - nejen migračním
Ve středu 9. listopadu 2016 od 18:00 hodin proběhne v interaktivním muzeu vědy Pevnost
poznání Olomouc beseda na téma „Svět v pohybu – nejen migračním“ s hostem Michalem
Brožou, vedoucí informačního centra OSN v Praze. Cyklus rozvojových večerů je pořádán
neziskovou vzdělávací organizací ARPOK o.p.s.
Vleklé konflikty, globální oteplování nebo xenofobie na vzestupu? Večer o současných i budoucích
globálních rizicích, o migraci nejen z pohledu Evropy, o změně klimatu jako o noční můře i
příležitosti a také o hledání odpovědí na otázku: „co s tím vším máme dělat?”
„Ano svět je v pohybu! Planeta je jako vesmírná loď a my všichni jsme její pasažéři. Žijeme v době,
kdy na vlastní oči můžeme vidět dopady globálního oteplování, konfliktů v nestabilních státech nebo
radikálního fundamentalismu. Nejsme však jen pasažéři, ale také aktéři, kteří mohou ovlivnit současné
dění. Kdo jiný než my?“ Uvádí Jakub Kriško, pracovník organizace ARPOK, o.p.s.
Michal Broža je od roku 2004 vedoucím Informačního centra OSN v Praze. V Organizaci spojených
národů působí od roku 1995 na různých pozicích. V letech 2005 a 2006 byl například jako civilní
pracovník informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Působil i jako konzultant Světové
banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Je autorem a spoluautorem publikací a
článků, zejména k tématům týkajících se OSN.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace, odpovědná
spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost, a podporuje tak
otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
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